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Elk weekend vrij! !
Voor veel mensen heel gewoon, maar niet voor iedereen. Reint Jurjens (G1)uit Thesinge was sinds 1998 gewend de zaterdagochtend
te beginnen met het lezen van een dikke stapel stukken, om de komende werkweek als wethouder van Ten Boer voor te bereiden. Daar
ging een groot deel van de dag mee heen. Het (parttime)wethouderschap combineerde hij met een (eveneens parttime) baan als
onderwijskundig beleidsadviseur bij de gemeente Groningen. Dit gecombineerd met een flinke dadendrang en een afkeer van half
werk, maakte dat hij gedurende het laatste decennium van zijn werkzame leven een druk bestaan had en maar weinig thuis was.
Daar gaat nu verandering in komen. Sinds afgelopen donderdag (24 april) is hij vrij man. Dat gaat hij direct benutten, want hij vertrekt
vrijwel meteen voor een vakantie naar Frankrijk, samen met zijn vrouw Pela (GO), die na de komende zomervakantie eveneens vutter
wordt.

Harde onderhandelaar
Door zijn politieke ooiiega's Joling
(Thesinge) en Tammeling (Gar
merwolde) wo rdt Jurjens een
krachtig bestuurder en een harde
onderhandelaar genoemd. Rika
Pot noemt hem een "deurpakker,"
die koerst op zichtbaar resultaat
voor de inwoners van Ten Boer.

Daarbij schoot de communicatie
naar inwoners, m.n. betreffende
bestemmingsplanwijzigingen, er
wel eens bij in. Als voorbeeld wordt
de zendmast in Thesinge ge
noemd, die menig Thesinger in
derdaad zeer verrast heeft.
De gemeente Ten Boer heeft ze
ker profijt van zijn bestuurlijke be
drevenheid gehad, maar het
botste natuurlijk ook wel eens.
Temeer daar hij de standpunten
van zijn partij (PvdA) nooit verloo
chende. In de persoonlijke om
gang kon hij prettig en joviaal zijn,
in de partij-pol itieke kon je aan
hem een geducht tegenstander
hebben.
Hij kon deze twee zaken wel goed
van elkaar scheiden en je kon van
hem op aan. Dat maakt dat er
overwegend positief teruggeblikt
wordt op de samenwerking en op
zijn persoon.

Wapenfeit
AI gauw stuit iedereen hierbij op
het succesvolle Centrumplan in
Ten Boer: zelf ziet Reinthet liever
wat breder. Speerpunt van hem

Reint Jurjens in zijn tuin aan het werk, de tuin die er vanaf nu
onberispelijkuitzal zien. (Folo: Myla Uitham)

en zijn partij is kwaliteit van de
leefomgeving en daarin heeft hij
zijn sporen wel nagelaten.
Tijdensdeafgelopen 10 jaar ( o.a.
met Joop Alssema, de voorgan
ger van Rika Pot), zijn alledorpen
op de schop gegaan. Onderhoud
werd gepleegd aan wegen, wo
ningbouw, scholen en sportvel
den.
Werd er eerder nog wel eens ge
schamperd over dit punt in het
verkiezingsprogramma, dankzi j
Reint heef1 ieder dorp in de ge
meente nu zijn eigen kunstwerk.
Verbeelding draagt bij aan de
kwaliteit van de leefomgeving, is
zijn vaste overtuig ing . En inder
daad, Einstein zei het al: " Logica
brengt je van A naar B, verbeel
ding brengt je overal."

Veel veranderd
Er is veel gebeurd in de periode
dat hij wethouder was. Met de
huidige burgemeester, Rika Pot,
begeleidde hij de grootscheepse
overgang van de samenwerking
met de gemeente Groningen. Dit
was ook de reden dat hij wat lan
ger actief bleef in de gemeente
politiek, eigenlijk vond hij het na
twee periodes (8 jaar) wel ge
noeg .
Reint legt hierbij nadrukop de rol
van Geert Heiminge (gemeente
secretaris), die een grote inspan
ning en bijdrage leverde.
Deze kwestie zette niet zozeer de
gemeente Ten Boer, als wel het



Van de Redactie
In de afgelopen weken heeft de redactie contact gezocht met
onze adverteerders. Soms ging dat contact per telefoon, maar
meestal gewoon even langslopen.
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een mobiele kraan onder handen
gehad en er een paar extra ijzeren
trappen en opslagboxen aange
last. Voor deachterbuurman; en in
opdracht van Van der Wal, waar
Arne de loods ook van heeft. Deze
was zo onder de indruk van het
goede en nette resultaat. dat hij
daar ook de spanten voor mag
maken. Endan zit er nog één inde
pijplijn voor een jonge oud-Gar
merwolder, die er een loods neer
gaat zetten. En tussen de bedrij
ven door moeten het huis en de
tuin ook nog verder worden atqe
maakt, zodat ze erbij kunnen gaan
wonen. Ik wens hen veel succes.

Clazina Vennema en Arne Tammeling. (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Als hobby iets anders wordt...
Soms heb je een droom ... en soms komt dieookuit, zoals bij Arne
Tammeling (29) en Clazina Vennema (27). Arne werkt als lasser bij
Bulthuis Carrosserie (wegtransportmiddelen) en Clazina is werk"
zaam in de verzorgende sector bij Solwerd, afdeling somatische
revalidatie. Ze wonen nu nog in Garmerwolde, maar straks komen
ze op hun eigen nieuwe stekkie in het industriegebied van Ten
Boer.

Rond 2005 heeft Arne zijn eigen
bedrijfje 'Tammeling Montage"
opgericht. Enalles wat klein begint,
vraagt toch al gauw iets groters.
Vooral, als het goed loopt omdat je
een goede naam hebt op het ge
bied van laswerkzaamheden. Trou
wens. Clazina heeft dat met auto
crossen: ze verslaat zelfs jongens!
Het jaar 2008 zal een sabbataar
worden. In 2007 besloten ze sa·
men de stap te zetten en werd er
een huis plus loods van 18 bij 35
meter gebouwd. Door omstandig
heden heeft Arne de ijzeren span
tenzelfmogen maken.Hiertoe heeft
hij met goedkeuring van zijn baas
circa drie week vakantie opgeno
men en plek bij bouwonderneming
Vander Wal inGieten (de leveran
cier) geregeld. Wat uitstekend is
gelukt! Het paste allemaal perfect
aan/in elkaar; en dat allemaal bij
een 40-urige werkweek. Doe Arne
dat maar eens na! Maar wel met
steun van Clazina: deze hielp vol
op mee met het verven van de
kasten/stellingen en het nieuw aan
geleverde materiaal.

In december 20071 januari 2008
kon eindelijkalleswat bij eenander
in opslag stond. naar Ten Boer en
kon de loods een beetje ingericht
worden. En ook dat lukte prima,
met wat hulp van familie en vrien
den. Want ja, het werk voor zijn
bedrijf blijftookgewoon doorgaan...
Toen ik er was. had Arne b.V. net

Susande Smiclt

gemerkt dat dat best meevalt en
weet er nu van te genieten.
Er liggen nog stapels ongelezen
boeken, die nu gewoon elke dag
uitgelezen kunnen worden.
De tuin gaat er vanaf nu onberis
pelijk uitzien (we houden het in de
gaten!) en elke belangwekkende
stad wordt bezocht.

En in Thesinge? Peta en Reint
willen eerst wennen aan hun nieu
we bestaan, daarna gaan ze zich
weer oriënteren op huneigen leef·
omgeving.
Beiden afkomstig van het platte
land, weten ze dat de leefbaar·
heid vooral door de eigen bewo
ners in stand gehouden wordt.
In detoekomst willen ze daar best
een bijdrage aan leveren.

Aan de wensen van zijn politieke
collega's zal het niet liggen:
• met voldoening terugzien op
wat er in de gemeente tot stand
gebracht werd
• een goede gezondheid en ge
luk
• veel van de wereld zien en
genieten !
• hoop dat er binnen deqerneen
te ook in de toekomst nog gepro
fiteerd kan worden van zijn kennis
en kunde

En dat dan met de vraag: Ga je weer een jaar in zee met de Gee
& Tee? Gelukkig voor onze krant heeft ruim 90 % positief gerea
geerd. Er zijn zes adverteerders afgehaakt en weer vijf nieuwe
bijgekomen. Te weten: 'Hoveniersbedrijf Van der Woude" en
'Drearn-line" beiden uit Garmerwolde, "Tammeling Montage" uit
Ten Boer. "Marjan's Hair Drive-in" uit Groningen en "NEEDSer"
(Native-English Editing Service) uit Thesinge. Kortom: we zijn weer
tevreden. Onze adverteerders en niet te vergeten onze donateur
(Wiekel) zorgen wel voor ruim zestig procent van onze inkomsten.
Zonder hen dus geen G & T.

Rekeningen
We zijn van planombegin mei de rekeningen uit te sturen. Tevens
starten we dan de automatische incasso bij die abonnees die ons
daarvoor toestemming hebben gegeven (ruim 90 %). Begin juni
verwachten we dat het merendeel van de inkomsten binnen is
gekomen.

Nieuwe loopbaan
Een jaar geleden al zei Jurjens
zijn baan in Groningen vaarwel.
De voorbereiding op zijn definitie·
ve pensionering kon beginnen.
Op de golfbaan en in menig gale
rie is hij nu vaker te zien en hij
vraagt zich af: " Wat doen al die
mensen hier? Hebben ze niks
beters te doen, moeten die niet
aan het werkT
Hij is er nog niet aan gewend,
maar plotseling merkt hij zelf mid
denin de grijze golf te zitten.
De functie van opawas deeerste
waarvoor hij niet heeft hoeven
solliciteren ; kleindochter Eline
werd hem een half jaar geleden in
de schoot geworpen. Hij heeft

gemeentehuis op zijn kop.
De verandering heeft veel bijge
dragen aan de kwaliteit van het
gemeentelijk apparaat.
"Dit hadden we alskleine gemeen·
te en zelfsbij eenherindeling nooit
zo voor elkaar gekregen.
Van een integrale manier van
werken zijn we naar een meer
specialistische manier gegaan,
waarbij de ambtenaren van Ten
Boer er wel voor waken, dat de
integrale benadering niethelemaal
verdwijnt.
Voor de burger zeer efficiënt,
straks kun je misschien je nieuwe
paspoort zowel in Ten Boer als in
Groningen ophalen."
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Activiteiten op
de gaslocatie
Op dinsdag 8 april organiseer
de de NAM een voorlichtings
avond in het Trefpunt over de
(toekomstige) werkzaamheden
op de gaslocatie aan de Lage
weg. Erwaren ongeveer 60 men
sen aanwezig, voor het meren
deel Thesingers.

In 10 vragen (en antwoorden)
een verslag van deze avond :

1. Hoe is aardgas ontstaan?
70 miljoen jaar geleden was hier
een soort oerwoud/moeras. Aller
lei dode beestjes en planten zon
ken naar de bodem. Na verloop
van tijd kwam in deplaats van het
moeras woestijn. Het zand van de
woestijn bedekte de dode beest
jes. Tot slot overspoelde de zee
alles. De dode beestjes en plan
ten werden steenkool. Het zand
werd zandsteen en het zout uit de
zee een ondoordringbare laag
zoutsteen. Uit de steenkool ont
snapt gas. Dit verzamelt zich in
het zandsteen omdat het niet kan
ontsnappen door de overkoepel
ende zoutsteenlaag. Een aardgas
bel is dus geen grote holle ruimte,
maar de ruimte tussen de korrels
van het zandsteen.

2. Was het gasveld bij Thesinge
de eerste locatie waar gas is ge
vonden?
Ja en nee. De eerste boring (naar
olie) vond plaats in 1952 in Haren.
Daar is niets gevonden. Vervol
gens is in 1955 bij Thesinge ge
boord. Hiervond men slechts "nut
teloos" gas als bijproduct. Uitein
delijk is in 1959 het Slochteren
gasveld aangeboord. Hier bevond
zich 3000 miljard kubieke meter
gas. Een gemiddeld gezin ver
bruikt 2000 kuub per jaar. In het
gasveld zit dus genoeg gas voor
alle gezinnen in Nederland gedu
rende ruim 400 jaar. Maar ja, be
halve gezinnen is er ook nog in
dustrie en wordt het gas geëxpor
teerd. Inmiddels is 60% van het
gas op. maar het Slochteren veld
is nog steeds een van degrootste
ter wereld.

3. In de Noorderkrant stond iets
over een instabiele put. Wat is
dat?
Tijdens het boren wordt gebruik
gemaakt van boorpijpen. Als een
pijp in de grond zit. wordt er een

nieuweopgeschroefd. Vandaar de
boortoren. Uiteindelijk moet 3000
meter diep geboord worden. Op
de onderste boorpijp zit een bei
tel. deze maaktdegrond los. Door
de pijpen wordt een vloeistof ge
pompt om het boorgruis naar bo
ven te transporteren en om te
zorgen dat als er gas gevonden
wordt dit niet wegspuit. Tijdens
het boren in 1955 werd onver
wacht gas gevonden, dit drukte
de vloeistof omhoog, waarna het
gas ontsnapte. Het heeft een aan
tal weken gekost om de boel weer
onder controle te krijgen, onder
andere door de vloeistof met klei
te verzwaren.
Een paar jaar na de mislukte bo
ring is besloten nogmaals in The
singe te boren. Toen is wel gas
gevonden. Als de eerste keer 40
meter dieper geboord was. was
men op het gasveld gestuit.

4. Is er ooit iets met het Thesinger
gas gedaan?
Tussen '59 en '61is erdaadwerke
lijk gas gewonnen, Het gas is gele·
verd aan het Deventer gasbedrijf.
(Roelf Jansen weet de bij de NAM
onbekende gasleiding die voor de
afvoer van het gas gebruikt is nog
te liggen.) Sindsdien isergeen gas
meer gewonnen op de locatie aan
de Lageweg. Op het gasveld staat,
behalve de putdievoor de winning
gebruikt is, ook nog 2 testputten
waarmee gereedschap getest kan
worden en een meetpunt.

5. Waarom heet het gasveld ei
genlijk gas/ocatie Ten Boer en niet
Thesinge?
De NAM (voor de helft eigendom
van Shell en voor de andere helft
van Esso) is het bedrijf dat gasbo
ringen doet. De NAM noemt gas
velden naar de gemeente waar
gas gevonden is, niet naar de

plaats. Het gas vanSlochteren is in
feiteinKolham gevonden. De boor
locatie bevindt zich bij de meubel
hallen opdeventweg naast deA7.
De naam Ten Boer leeft (wereld
wijd) nog voort in de naam Ten
Boer-kleisteen. waarmee een laag
klei tussen het zoutsteen en het
zandsteen aangeduid wordt.

6. Wat gaat er de komende tijd
gebeuren ?
De putdievoor de winninggebruikt
werd (de eerste put gezien vanaf
de weg) wordt afgesloten door op
grote diepte een aantal cement
proppen te plaatsen. Bovendien
worden de bovenste stalen buizen
verwijderd. Tot slot wordt een af
sluitplaat aangebracht.

7. Waarom wordt de put eigenlijk
afgesloten?
De afsluiter op de put is van een
oud type waarvoor geen reserve
onderdelen meer verkrijgbaar zijn.
Bovendien gaan de buizen in de
grond roesten.

B. Is er veel overlast te verwach
ten?
Voor het plaatsen van de proppen
en het verwijderen van de stalen
buizen is een boortoren noodzake
lijk. De toren is ca. 30 meter hoog
en wordt met vrachtwagens aan
gevoerd. Het gaat om ongeveer
100 transporten voor de toren. de
transporten van de geluidscher
men komen hier nog bij. Het trans
port van de toren duurt 4 dagen.
De NAM heeft voor opstelplaatsen
in Groningen gezorgd zodat de
vrachtwagens elkaar niet tegenko
men op de Lageweg. Er is afge
sproken met de chauffeurs dat ze
max. 30 km/u mogen rijden. Het
transport zal zo veel mogelijk over
dag plaatsvinden.
Het boren. plaatsen van de prop-

pen en verwijderen van de buizen
duurt normaal gesproken 4 weken.
Deze werkzaamheden zullen 24
uur per dag. 7 dagen per week
doorgaan. Geluidsoverlast wordt
beperkt verwacht van de stroom
aggregaten en misschien boorpij
pendie tegenelkaar aanslaan. Vol
gens de vergunning mag het ge
luidsniveau 'snachts max. 30 dB(A)
bedragen. Ter vergelijk: fluisteren
op 5 meter afstand komt overeen
met 30 dB(A). Overlast van licht
wordt niet verwacht omdatdelicht
mastenniet boven degeluidsscher
men uitkomen.
Vervolgens wordt gedurende een
week de toren weer afgebouwd en
de geluidsschermen opgeruimd.
Eind juli moet alles klaar zijn.

9. Is er risico verbonden aan de
werkzaamheden?
De NAM geeft aan dat er eigenlijk
geen speciale risico's verbonden
zijn aan de werkzaamheden.

10. Is na afloop de locatiehelemaal
leeg?
Na afsluiting blijven de twee test
putten en het meetpunt intact. De
locatie blijft bestaan zolang het
Slochteren gasveld in productie
blijft. Volgens deplanning isdat het
geval tot 2070of 2080. Ikverwacht
dat we dan weer een uitnodiging
kri jgen voor een informatieavond
inhet Trefpunt. Maar of ikdan weer
heen ga?...

Menco van der Berg

P,S,
Tijdens de gasboringen in 1995
heeft de smederij een grote rol
gespeeld. Uit de smederij is uit
eindelijk de Kampengroep ont
staan. Op de gaslocatie staan di
verse containers van Kampenca
re. Zo is de cirkel rond.
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Truus Top 25 jaar bij de G&T
Op 1 april 2008 fietsen we gezamenlijk naar de (mijn eerste) G&T·
redactievergadering in dorpshuis 'de Leeuw' te Garmerwolde.
Onderweg word ik al bijgepraat. Vanavond is weer een mijlpaal
bereikt, de een begint aan zijn eerste redactievergadering, de
ander zal vanavond in het zonnetje worden gezet vanwege haar
zilveren huwelijk met de G&T redactie: Truus Top is namelijk 25
jaar trouw redactielid van de G&T-Express (dat is géén grap!).

Truus Top is in hetzonnelje gezet vanwege haar zilveren huwelijk met
de G&T redactie. (Foto: Myla Uitham)

Ernst Lofvers

beek tijdens de melkoverschotten
in de jaren '80. Een 'journalistiek
hoogtepunt' was wel het interview
met Opoe Haak over de kerstvie
ring in vroegere tijd. Zij vertelde
over de emigratie naar Amerika en
de terugkeer naar Thesinge in de
dertiger jaren, terwijl een pan met
aardappelen midden in de woon
kamer op tafel stond te pruttelen
op een petroleumstel. Ik waande
me gewoon in het begin van de
vorige eeuw, zó bijzonder!"
We zijn nog lang niet uitgepraat, ik
krijg nog een glas wijn voorgezet
en Bertho schuift ook aan. Nog
vele anekdotes passeren de re
vue: de vergaderingen rondom de
grote asbak in Molenzicht, de ve r
slaglegging van de grote dorps
feesten in 1995 en 2000, noem
maar op. De tijd vliegt en pas na
middernacht sta ik weer buiten in
de onmetelijke duisternis; met tui
tende oren en een prachtig maan
sikkeltje boven Thesinge. Truus zit
hier op een prachtplek, wat ons
betreft blijft ze daar nog tot haar
gouden huwelijk met de G&T-re
dactie!

nog steeds het soort werk en het
vrolijke oontact met de mensen...

Verhalen over gewone mensen
Gelukkig kan ze bij de G&T nog
altijd haar ei kwijt. Truus: "In 1983
werd ik gevraagd door Wobby Har
deman. de vrouw van de dominee.
Een hele eer!" Maar dat is vast
geen toeval! Ze houdt wel van een
gezellige babbel, ze houdt van taal
en stukjes schrijven, en met een
typediploma op zak isze als 'streek
journalist' bij de redactiealseen vis
in het water. Hoewel ze nu als
voorzitter de redactievergaderin
gen tot een goed einde weet te
brengen is ze toch vooral erg geïn
teresseerd in hetverhaal achterde
'gewone' mensen. "De leukste
momentenwaren wel het schrijven
van de artikeltjes over de wijze
waarop oudere dorpsbewoners de
kerstdagen in hun jeugd vierden,
over de families uit Thesinge met
hun lange tradities, maar ook de
verslaggeving van de toneelvoor
stellingen. Daarnaast kwam ik ook
graag bij de boerenfamilies over
de vloer, bijvoorbeeld over het
kaasmaken door Sjoukje Steen-

vlakbij het dorp met een basis
school (de peuterspeelzaal kwam
pas in '82). Wat zou een kind nog
meer wensen? Van het mooiedorp
was echter niet veel te zien. De
sneeuw was meters hoog opge
blazen. Bijna het enige wat nog
zichtbaar was was een bordje met
de tekst: 'te koop', voor een hoge
bult sneeuw aan de Molenweg.
Toch hebben we direct de koop
gesloten en toen de dooi inviel,
kwam er een knus boerderijtje on
der vandaan, wat na een grondige
verbouwing preciesgoed bleek voor
een jong gezinnetje:

Meer bewegen voor ouderen
Maar Truus kwam niet alleen voor
de omgeving naar Thesinge. In
1984 startte ze 'Meer bewegen
voor ouderen' in het gymzaaltje
van Thesinge. Voor niet meer dan
een gulden werd niet alleen ge
werkt aan de oonditie van de 65
plussers, maar ook aan de sociale
oontacten binnen het dorp. Helaas
verdwenen de laatste jaren steeds
meer voorzieningen uit het dorp en
trokken vele ouderen naar o.a. Ten
Boer. Het overgebleven groepje
Thesinger gymnasten sloot zich in
2000 aan bij de groep in Garmer
wolde; ook door haar (in 1986)
opgericht. Er ontstond weer een
levensvatbare club, die nog steeds
voortbestaat! Alleen Truus is er
mee gestopt, vanwege haar extra
lesuren op school. Maar ze mist

Razende reporter
Maar wie is onze (zilveren) Truus
Top nu eigenlijk? Een week later
stap ik weer op de fiets voor een
bezoekje aan de Molenweg 40, in
een poging mijn eerste interview
als kersvers redactielid te doen. AI
snel zit ik aan een dampende mok
koffie in hun gezellige boerderijtje,
maar aan mijn lijst met vragen kom
ik nauwelijks toe. Truus blijkt een
razende reporter en vertelt niet al
leen honderduit over haar loop
baan bij de G&T, maar ook over
haar enthousiasme voor het dorp.
"In de strenge winter van '79 ver
zeilde ik met Bertho (mijn man) in
Thesinge. Op de barre terugweg
van een weekendje Ameland wilde
ikpersé langs Thesinge rijden,want
met een kinderwens lag dá ár toch
wel onze toekomst. Niet in de Indi
sche buurt in Groningen maar tus
sen de weilanden, een sloot én

Truus lijkt erzelf wat minder van op
de hoogte. Eenmaal behaaglijk bin
nen wil Truus met een ferme klap
met de asbak de vergadering ope
nen.... Maar dan wordt een prach
tige bak bloemen en een doos met
gebak binnengedragen en wordt
ze met de neus op de aangename
feiten gedrukt! Na de felicitaties
voor dit zilveren redactiehuwel ijk
wordt voorzichtig gepolst of Truus
nu voor goud gaat (voorlopig nog
wel even ...) en dan genieten we
allemaal van de koffie met gebak...

Jakob vd Woude

Oplossing puzzel in 6&1 maart

De winnaar is Stoffer Havinga, hij heeft het 'koninklijk prijsje' inmiddels
ontvangen. Gefeliciteerd Stoffer. De trekking werd op donderdag
avond 10 april verricht door de scheidsrechter van het poolbiljart, dhr.
Henk Bats. uiteraard in café Molenzicht. Alleen Thesingers hadden de
puzzel ingevuld (7);was het temoeilijk? Dat lijkt me niet. Doen volgende
keer Garmerwolde en de lezers uit stad en ommeland ook weer mee?l!

6. Apostelen (A)
7. Roelie Dijkema (R)
8. Dorsmachine (0)
9. Antonio Vivaldi (A)
10. Goense (G)

Vierhuizen (V)
Ekster (E)
Rezelman (R)
Jena (J)
Anna Paulowna (A)

Het woord was: verjaardag.

1.
2.
3.
4.
5.

Bezoek de we bsëe voor he t loctste
nieuws over worhhopse n e xpo sûles

Gerard Kingma
reis- en natuurfo tog ra fie

Geef een o fdru~ cadeau
orig ineel e n pet' soonijk!

t Gro ninger landscha p op z'n mooist

Ha venstraa! 5·9797 Pl Thesing e
www.king mo .nv

g erard a,kingma .nu
0503023813

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge
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De voorzill er, Herman Huiskes, heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de vergadering.
Herman begint direct met het agendapunt ingekomen stukken I mededelingen en meldt onder meer:

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
31 maart 2008

In tegenstelling tot veel andere
Groninger borgen bestaat Gel 
mersma nog. Het is nu een klein,
vele malen gerestaureerd boer
derijtje, met ongetwijfeld nog oor
spronkelijke elementen. De bui
ten- en binnengracht zijn verdwe
nen, maar de binnenwal is nog
deels intact. Het ligtaan de Gras
dijkweg nr. 35.

Onze Borgen,
Deel Een:
Garmerwolde

Fredje Bouma

Wordt vervolgd.

In 1737 verkocht Lucia, weduwe
De Valcke, 72 grazen land van
Gelmersmaaan Claes Clasen. Die
bouwde er de huidige boerderij
(nr. 37) op.

AI in 1454 wordt Gelmersma ge
noemd als een van deedele heer
den van Ten Buer. Vanaf de ze
ventiende eeuw krijgt de borg be
tekenis, niet alleen door toene
mend grondbezit en daaruit voort
vloeiende welstand van de bewo
ners, maar ook door de bestuurlij
ke macht die er werd uitgeoefend.
In 1665 was ene Bernard Julsingh
borgheer. Zijn kleindochter Lucia
trouwde met Popko De Valcke en
zij betrokken Gelmersma. De
naam Valcke is in de loop van de
eeuwen aan Gelmersma blijven
kleven: Heer en Vrouwe De Val
cke liggen begraven in de kerk
van Garmerwolde, en tot op he
den heetdepleknogsteeds'Valks
burg '.

Iedereen kent de Fraeylema. de
Menkema en Verhildersum. en dat
zijn nog maar enkele van de tien
tallen borgen die de Ommelan
den ooit rijk waren. Wat vrijwel
niemand weet is dat onze dorpen
ook ieder hun eigen borg hebben
gehad. Fredje dook weer eens de
geschiedenis in. deze keer op zoek
naar de resten van de borg Gel
mersma in Garmerwolde.

Lauwersmeer met m.s. de "Vlln
derbalg".

De kosten voor deze geheel ver
zorgde dagtocht bedragen € 48,
per persoon.

Henk Vliem

's Morgens brengen we een be
zoek aan het beroemde kerkje
van boer Harkerna in Den Ham
(bij Aduard). En na het diner in
Niebert maken we vanuit Oost
rnahom een rondvaart over het

Dagtocht 50 +

de landerijen daar zijn van eige
naar veranderd (inclusief het
boomgaardje naast het huis van
de familie Bouwman).
• Provinciaal ontwikkelingsplan
Pilot POP 3: Dirk Heslinga. de
voorzitter van de desbetreffende
commissie van Dorpsbelangen,
doet gedetailleerd verslag van de
stand van zaken (Zie elders in
deze krant voor een uitgebreid
verslag).
• Rondvraag: detoestand van de
Grasdijkweg behoeft dringend
verbetering I de Kerstboom moet
ditjaar wat 'voller' I het trapje van
het wandelpad bij de 'Zuivering'
eindigt in een modderplas I GEO
bestaat dit jaar ZESTIG jaar: tijd
voor een feestje dus.

De Voorjaarsdagtocht van de
ANBO afdeling Gemeente Ten
Boer staat gepland op dinsdag
10juni a.s.; ook niet-leden kun
nen mee. Vertrek rond negen
uur I half tien.

Voor aanmelding en/of informatie
kunt u bellen naar Hillie Ramaker,
tel. 050-541 53 35.

• Financiën: Marian Baarda doet
verslag van de financiële stand
van zaken. Uit de toelichting blijkt
dat de financiën van de Feest
weekcommissie (inmiddels weer
positief) ondergebracht zijn bij
Dorpsbelangen. De Kascommis
sie heeft de boekhouding op orde
bevonden.
• Speeltuinen: de Gemeente is
verantwoordelijk voor de veilig
heid van de speeltuinen (wettelijk
bepaald). De gemeente stelt dan
ook eisen aan detoestellen/speel
tuigen die in een speeltuin komen
te staan. Verderheeft de gemeen
teTenBoerbesloten om het speel
tuin-budget te delegeren naar de
plaatselijke speeltuincommissies.
In Garmerwolde loopt dat dus via
Dorpsbelangen (Ympkje Wester
dijk).
• Historische Commissie. Her
man Huiskes memoreert dat
Dorpsbelangen al jaren van plan
is om de ervaringen/verhalen van
oude Garmerwolders eens vast te
gaan leggen (beeld en geluid).
Hoe leefde men toen, wat waren
belangrijke gebeurtenissen, en
zovoort. Door allerlei oorzaken is
dat plan tot nu toe niet van de
grond gekomen, maar na overleg
met de redactie van de Garmer &
Thesinger Express is besloten dit
initiatief toch door te zetten. Henk
Vliem is bereid gevonden de kar
tegaantrekken. Wiewil hemdaar
bij helpen? Nog tijdens en na de
vergadering hebben zich vijf vrij 
willigers gemeld.
• Omgevingsplan: langs Het Ge
weidezijn inmiddels deknotlinden
geplaatst, terwijl op enkele open
plekken langs de Dorpsweg nog
een paar knotessen zijn gepoot.
Verder zijn de nutsleidingen on
der Het Geweide dieper gelegd,
waardoor er deze zomer begon
nen kan worden met de aanslui
ting van Het Geweide op het Dam
sterdiep. Tevens zullen de twee
duikers in Het Geweide dan ver
vangen worden door gemetselde
bruggetjes. Ook is het de bedoe
ling dat de gemeente de fietsen
stalling aan het begin van de
Dorpsweg gaat vervangen door
een eoologisch exemplaar. Overi
gens zal op termijn het aanzicht
van het begin van de Dorpsweg
sowieso gaan veranderen, want

Vervolgens wordt het woord ge
geven aan Marian Baarda voorde
notulen van de Najaarsvergade
ring (U weet wel , die vergadering
waarbij er twee Jannen op één
bankje zaten).
• Het volgende punt is het jaar
verslag 2007 door Gerrie Zeedijk.
Er is het afgelopen jaar weer het
nodige in Garmerwolde gebeurd,
maar ook zijn er een paar zaken
demist ingegaan, zoalshet Nieuw
jaarsvuur (letterlijk) en de plan
nen voor een mini-camping an
nex haventje.
• Bestuursverkiezing: Ympkje
Westerdijk komt het bestuur ver
sterken en Janet Jansen en Jo
han Havenga worden beiden voor
een volgende periode herkozen.

• Subsidieaanvragen: laatste
kans! De aanvragen voor 2008
moeten voor eind april bij Dorps
belangen ingeleverd zijn.
• Roefeldag: deorganisatie zoekt
liefhebbers voor een bestuurs
functie.
• De gasput bij Thesinge: de ko
mende weken zullen daar diverse
werkzaamheden worden uitge
voerd. Eén en ander heeft al uit
gebreid in de regionale kranten
gestaan. Binnenkort verzorgt de
NAM een informatie-avond inThe
singe. Aangezien de vergaderlo
catie beperkt van ruimte is zullen
niet alle Garmerwolders worden
uitgenodigd. De NAM is wel be
reid om, bij voldoendebelangstel
ling, ook een voorlichtingsbijeen
komst te houden in Garmerwolde.
• BuitenSchoolse Opvang: een
vicieuze cirkel. Het ontbreekt mo
menteel aan BSO-plaatsen, en
daarom zijn er geen ouders die
vragen om BSO en dus wordt er
onvoldoende gezocht naar BSO
plaatsen. Eén en ander kan op
termijn negatief uitpakken voor het
leerlingenaantal op de lagere
school. Dorpsbelangen zal actie
ondernemen.
• Oude Rijksweg. Het onderzoek
naar verkeersremmende maatre
gelen voor deOude Rijksweg, dat
al ruim een jaar loopt, heeft gere
sulteerd in de volgende aanbeve
ling: plaatsing van een hydrau
lisch beweegbare paal, die uit het
wegdek komt. Binnenkort wordt
begonnen met de plaatsing.
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Henk Vliem

ronde van vragen had een eigen
onderwerp en zodoende was er
voor 'elk wel wat wils'. Dat maakte
ook dat de tussenstand nogal kon
variëren; onze groep bijvoorbeeld
zakte van een goeie middenmo
ter naar de achterste regionen.
En tussen de bedrijven door
maakte je een praatje met deze
en gene of moest je alert zijn op
spionage. AI met al heel gezellig
en wat mij betreft zeker een her
haling waard.

T O N N Y G UI K EMA

0654 944004

H E R M A N RI D D E R I N G

0 6 5 4 6 3 8 5 9 0

111 fu ~~ (Ir.l .livt.'rm .l.1k.nl

P ROFESSIONEEL VERHUUR VAN:

P OFFERTJESKRA\1EN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.

O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER-ZWEEFMOLEN.

D RAAIMOLENS. Kop VAN JUT VOOR KINDEREN. P ARTYTENTEN.

N OODSTROOM AGGREGATEN.

De spanning was te snijden

Met deze Quiz Avond opvrijdag 4
april opende de Feestweekcom
missie het nieuwe seizoen. Een
uitstekend idee, gezien de op
komst en het enthousiasme waar
mee de deelnemers zich in de
strijd wierpen. Jong en oud was
er, zowel uit Garmerwolde als uit
de omstreken. Petje af voor de
organisatie, je had nog maar net
je lijstje met antwoorden voor ron
de één ingeleverd of de uitslag
volgde al en kon je beginnen aan
de vragen van ronde twee. Elke

Aan het eind van de Quiz Avond was de spanning in café Jägermeister
te snijden (en de rook ook). Welk team zou gaan winnen? Na twaalf
ronden en ruim honderd vragen beantwoord te hebben, eindigden toch
nog twee van de dertien deelnemende teams op een zelfde puntento
taal. In een zinderende finale versloeg uiteindelijk team Best het
Dream-team. Team Best. bestaande uit Anne & Wim Benneker en
Gert-Jan & Arne Stiksma. verwierven hiermee de hoofdprijs (en eeu
wige roem). En op een eervolle tweede plaats eindigde dus het Dream
team, bestaande uit Ard & Hasse Agteresch, Peter van Veelen. Nienke
OtIens en Maarten Strik.

Oe Roelie Dijkema prijs. gemaakt door Herbert Koekkoek, wordt
jaarlijks door Dorpsbelangen Thesinge uitgereikt aan iemand die zich
buitengewoon heeft ingezet voor de leefbaarheid van het dorp. Roelie
Dijkema is de eerste persoon die deze prijs in haar tuin mocht zetten.
(Foto: Wolter Karsijns)

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 30217 15
F (050) 3021961
E info@b luemul e.nl

Namens alle mensen met
Multiple Sclerose: hartelijk bedankt!

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
] UITGEVERIJ

in Texas, Kunt of wilt u niet mee
fietsen maar bent u bereid om
voor zoveel mogelijk fietsers te
zorgen, dan maakt u ook kans op
deze reis. U wordt dan ambassa
deur vanhetNationaal MS Fonds,
Op de site www.ms150.nl vindt u
alle informatie!

Kom in beweging om mensen die
aan Multiple Sclerose lijden in
beweging te houden.

Van vilitekaartje totcomplete builllij\_

Het maakt niet Uilwelke kleur
of vorm uw voorkeur heelt.
wij maken hel omwerp dal bij upast'

De opbrengst is bestemd voor het
Nationaal MS Fonds. Het MS
Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching.
voorlichting en financiering van
wetenschappelijk onderzoek.

Hoe aanmelden?
Ben je enthousiast en wil je MS
patiënten in Nederland helpen?
Meld je dan aan voor de MS150!
Oe deelnemer met het hoogste
sponsorbedrag ontvangt een ge
heel verzorgde reis voor 2 perso
nen naar de Amerikaanse MS 150

Doe mee met de MS 150
in Friesland
Op 17 mei 2008 zal voor de derde keer de MS 150 in Nederland
verreden worden. Deze sponsor fietstocht bestaat dit jaar uit 2
afstanden; 1 van 120 km en 1 van 30 km (samen 150 km). De MS
150 is niet nieuw, maar wordt al sinds jaar en dag gereden in de
USA. Iedere staat in Amerika heeft zijn eigen MS 150!

Een volle zaal, zenuwachtige kinderen. konijntjes. wilde dieren en een
jagerin het bos, zo begon alweerde tweedejaarlijkse uitvoering vanhet
kindertheater van Thesinge en Garmerwolde onder leiding van Richt
Bouma in het Trefpunt op vrijdag 18 april. Alle toneelstukjes werden
enthousiast ontvangen door het publiek. {v. I.n.r. Melle Busscher,
Maryse Sloot en Amber Wierenga). (Foto: P,W, Sloot)

r ·········· · ················· ··· · · · · · · i -.--.--.--

I Uw uitstralingi ons werk! I



haarstud io

salitai

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanallemerken
wasautomaten endrogers,

koelkasten. diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

-#-..".......B.....U......RINGA
Camess

Herenkapper
mét afspraak!

(05013022151

l.uddcst ra nt Cl

9797 p j\ 1Thcsi nqc
T (OSO) 3112131()
F (0$0) 3021 1~2

M o() 5 1S3.'\7 72

financiële
adm inistra tie

&
ja arverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

IIw aJ n:s ' oor:

Ten B o e r

Wl!lboldstraat 6 - Ten Boer

[
~

&IAlij k +-1 0[.,\+
;V\e llbe I1l1C1 kef' ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten& tafels

Antiekrestauratie &meubelreparatie

Bezoekopma. tm vr.na(tel.) afspraak
zaterdagsbent u degeheledagwelkom

Dorpsweg SB · 9798PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F (050) 5494579

Rioo/service
VAATSTRA B.lI.

050. 5496150
050· 5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

VISHANDEL
~~~-

SJ11it

LEVERANCIERCjROOTKEVKEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Verbindingsweg 19
9781 DA Bed um
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaalsl ra @vaalsl ra.nl
I www.vaalslra.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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vv GEO

Jubifeumcommissie w GEO

P.S.
Natuurlijk allemaal hoogte
punten, maar de topper vindt
plaats in juli. Dan is GEO 1 in
Garmerwolde de eerste te
genstander van Fe Gronin
gen in het nieuwe seizoen.
Deze wedstrijd wordt ge
speeld op zaterdag 5 juli 6f
woensdag 16 juli, afhankelijk
van Europese verplichtingen
van Fe Groningen.

Zaterdag 31 mei wordt er 's mor
gens om de ouder-kind penalty
bokaal gestreden. Keeper Barry
Ditewig van bv Veendam staat in
hetdoel,dusdat wordtvoor ouders
en kinderen een extra uitdaging.
Na deze activiteit is er voor de
kinderen een ballonwedstrijd waar
bij leuke prijzen zijn te winnen. Na
afloop krijgen alle kinderen een
attentie uitgereikt als herinnering
aan dit jubileum.
Zaterdagmiddag staat alweer voor
de 10e keer het 7-7 toernooi op
het programma. De wisselbeker
winnen in deze jubileum editie wil
natuurlijk iedereen, dus we ver
wachten dan ook veel sportieve
strijd.
Als afsluiting is er 's avonds vanaf
21.30 uur het feest inde feesttent.
met medewerking van de band
REmake. REmake iseen all-round
top 100 band.
Toegangsbewijzen voor het feest
zijn vanaf1mei tekoop aan de bar
in de kantine en natuurlijk 's
avonds bij de feesttent.

Feest bij

Roe/ie Dijkema

Klaverjastournooi
In de Springtime tent inTen Boer werd op 2 april een klaverjastournooi
gehouden. Kaartclub "De Eendracht' uit Thesinge deed hier ook aan
mee. Er namen 5 kaartclubs aan deel, in totaal 60 personen. Hoewel
er slechts 4 leden van onze kaartclub aan mee deden, behaalden wij
als club de tweede plaats. Individueel vielen er vleesprijzen te verdie
nen. Janny Koopman eindigde als derde en won een rollade.
Het tournooi werd voor de eerste keer georganiseerd en was een
succes.

Woensdag 21 mei iservan 16.30
- 18.30 uur de Sportmaat Jeugd
clinic voor F, E, en D-pupillen.
Gedurende ca. 2 uur kunnen alle
spelers deelnemen aan een uit
gebreid spellencircuit. helemaal
in het teken van voetbal.
Zaterdag 24 mei wordt de 4e
editievan het MaartenYpey jeugd
toernooi gespeeld.
's Morgens is het de beurt aan de
F& E-pupillen, de middag is gere
serveerd voor de D-pupillen

Voetbalvereniging GEO bestaat 60 jaar. GEO, bekend om zijn
sportieve prestaties en gezelligheid, gaat dit uitbundig vieren. 1
Mei 1948 is de oprichtingsdatum, de festiviteiten vinden plaats in
de laatste twee weken van mei 2008.

Vrijdag 30 mei iserreceptiein de
grote tent. Vanaf t9.30 is een
ieder van harte welkom omelkaar
te feliciteren en oud leden te ont
moeten. Tijdens de receptie kunt
ukijken naar beelden uit "deoude
doos' . De muziek wordt verzorgd
door Astrid Gordijn.

Donderdag 29 mei begint om
17.00 uur de bazaar en rommel
markt.
Een groot spektakel wordt de bal
lonvaart. De ballonnen stijgen
rond 19. 15 uur op van het voet
balveld. Lijkt u het ook zo leuk om
mee te varen?
Binnenkort komt er iemand bij u
aan de deur met de loten van de
verloting, met als hoofdprijs een
tocht met de luchtballon.
Na de afvaart begint het jaarlijks
terugkerend jeu de boules toer
nooi, georganiseerd door Dorps
belangen Garmerwolde.

Woensdag 28 mei is er 's vvonds
vanaf 18.30 uur een voetvolley
toernooi voor de A, B en e junio
ren én senioren. Ook het bedrij
venvolleybaltoernooi wordt op
deze avond gespeeld.

•

YYk-..... o;"k
ScJ,.Jt""'~_ a.o
1h~.r

?at.,;, t-j-'
v... 10 -/t ~ ..

i. i.Jtrto. v.... J...rIt ~...
,., "'u ..,;14 ,4..t,.,&;., .

•

Een hele klus

•••
Kaffa Pos/ma

Zo'n 37 jaar geleden was het een hele klus om de tafel in huis te
plaatsen. De tafel werd met een kraan bezorgd en door een aantal
zware jongens van Kampen BV in huis geplaatst. Daar aan vooraf
gaand werd er eerst een dikke buis vijf meter de grond in geheid, met
een groot kruis er op om de zware last te kunnen dragen. Het was dan
ook niet zo maar een tafel, maareen echte molensteen. De molensteen
kwam uit de molen van Jan Leugs uit Garmerwolde.
Nu, 37 jaar later, gaat de familie Postma uit Thesinge verhuizen en
moestook de "tafel' erweer uit. Er moestenweer enkele zware jongens
aan te pas komen om de klus te klaren.......
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Dames & Herenkapper
zonder afspraak!

llIlAAImAG GESlOT(I
DINSDAG TfM VRIJDAG: 0IA6 . 17,U UUR

lATlRD.u.:OL. - 15.DG UUl- -
Valtkestraat 1 • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

D
Winkelcentrum LewenborgGroningen(050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

P~KU'L
'jljl:ltd't'cifJd4iJ?'rlil

Osloweg 126
9723 ex Gro ningen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.kui lrein iging.nl

HOfSTEDE-

G.N. Schutterlaa n 28

9797 PC l HESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3 0 21874

AGRISHOP
dlvcr» in ::rocntcn & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen t4\
• scharreleieren

• vlees
• boerenzu ivel
• salades & rauwkos t

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050) 4042921 i 5418462
Fax (050) 4042922

Goedengezondvan de boerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedr ijven en particulie r
han del in :
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kentoomesten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. slumlnium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 " 3022689
Fax 050 . 3024834
Mobiel 06- 51581046

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

• Elektra • Gas • Water. e.v.• Zink. Dakbedekking

M . Ritsema - Bedum - T (0 50) 3010735
K. v. d. Veen - Kolham - T (0 59 8) 393504 J

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

terk in senioren fauteuils
/1

1 • "

~ ,)

t~~
~\1F=cA SLAGTE _0":

WONING INRICHTING SINDS1932

Bij onseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ookfauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021 383

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

R~TSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Maakt drank meer kapot dan ons lief is?
De Vereniging Groninger Dorpen biedt haar leden de mogelijkheid om de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te
volgen. Op 1 april (geen grap) hadden zich 18 Thesingers verzameld in dorpshuis Trefpunt. Roelie Karsijns heelle ons van harte
welkom en ook de spreker van deze avond, dhr. Pieter Knol. Hij heeft behalve iets met Groninger Dorpen ook iets met voorlichting
geven over het drankgebruik, in dit geval voor Dorpshuizen.

Jan Mollema (en Johanna van Zanten) zijn in het bezit van een
verklaring sociale hygiëne. (Foto: Myla Uitham)

Sinds 1 november 2000 is de
Drank- en Horecawet aange 
scherpt. Omdat alcoholgebruik ri
sico's met zich meebrengt, stelt
de overheid pittige eisen aan de
manier waarop alcohol wordt ver
kocht.
De verkoperszijn er zelf verant
woordelijk voor dat dit gebeurt
op een manier zoals de wet dat
voorschrijft.Wiedatniet doet, krijgt
een boete of raakt zijn vergunning
kwijt. Daarom hangt een vergun
ning samen met de aanwezigheid
van twee leidinggevenden die
in het bezit zijn van een verklaring
sociale hygiëne. Met sociale hy
giëne wordt bedoeld dat mensen
op een gezonde manier met el
kaar omgaan en rekening houden
met normen en waarden van de
ander.

Van een vrijwilligerscrganisatieals
een dorps- of buurthuis kun je
moeilijk verwachten dat er altijd
een gediplomeerde leidinggeven
de aanwezig is. Er staan in Thes
ingewel tweeleidinggevendenmet
een Verklaring Sociale Hygiëne
op de vergunning (Jan Mollema
en Johanna van Zanten).
Maar de rol van eindverantwoor·
delijke mag tijdens openingsuren
ook overgenomen worden door
een barvrijwilliger die de Instructie
Verantwoord Alcoholgebruik heeft
gevolgd. En daarvoor waren we
aanwezig.

We begonnen met een film, waar
in gewezen werd op de verani
woording die vrijwilligers hebben.
Alcohol verkopen beneden de 16
jaar is verboden. Sterke drank-

verkoop (boven de 15%) kan van
af 18 jaar. Niet alleen in winkels
kan aan jongeren een legitimatie
worden gevraagd, dat kan en mag
ook in dorpshuizen. Het alcohol
gebruik heeft een sterke toename
ondergaan, vooral in de jaren
1965-1 980. 85% van onze bevol
king drinktwel eens. Vooral onder
jongeren is het alcoholgebruik
enorm toegenomen.

Enkele cijfers
70% van de 12·jarige meisjes
drinkt alcohol, vooral in het week
end. Eerst ergens indrinken en
vervolgens richting disco/kroeg.

. Het risico van zoveel alcohol is,
behalve de gezondheid, dat meis
jes onveilig gaan vrijen. Bij jon
gens, die maar liefst zo'n 20 gla
zen bier achterover slaan, is dit
niet het geval; zij hebben met een
slok te veel op, geen zin in vrijen.
42% van de mannelijke bobs (ie
mand die nuchter moet blijven om
anderen veilig naar huis te bren
gen), neemt toch iets van alcohol.
Ach kom. je bent toch geen mietje:
je bent een vent!
Daar staat tegenover dat bij vrou
welijke bobs slechts 16% de fout
ingaat.
Wist u dat een breezer net zoveel
caloriën bevat als een kroket?
Maar moet alcohol daarmee he
lemaal verboden worden?
Nou nee. Dames mogen tweegla
zen per dag drinken, heren drie
glazen. Er is altijd weer baas bo
ven baas. Als beiden tenminste
twee dagen per week geen alco
hol drinken. En dan mag eendron
ken vrouw (dan is het natuurlijk
geen dame meer) een engel. ...,
teveel is teveel.
Er vallen 200 doden en 3.000 ern
stige gewonden in het verkeer
door alcohol.

En toen was het pauze, met
een.... tweede kopje koffieof thee.
Ook inde pauzeginghet· nuchter
zoals we waren- over drank.
Drankgebruik en ook misbruik is
alzo oudals de wereld.Zells inde
Bijbel komen verhalen voor over
drank. Noach. die teveel gedron
ken had en stomdronken van de
wijn was geworden, kleedde zich
uit en liep in zijn tent bloot rond.

Waarop zijn twee zonen een man
tel grepen en -rnet het gelaat af
gewend- hem bedekten.
Ook in dezellde Bijbel het verhaal
van de schenker (kastelein) en de
bakker. Als ze uitgedroomd zijn,
blijft de schenker leven en de bak
ker laat het. En wie - om een
andere bronaan teboren - hoor je
nog over de aloude socialistische
leuze:
Een denker drinkt niet,
Een drinker denkt niet.
Natuurlijk is en was menig vecht
partij ontstaan onder invloed van,
al of niet in het café.
Conclusie: als je het met mate
gebruikt, dan is er toch niets mis
mee?!

Na de pauze mochten we com
mentaar geven op de vertoonde
voorstel lingen.
Een bloedmooie jonge man (vol
gens de dames, en dienietalleen)
had een gesprek met een mooie
meid (geen commentaar van de
heren) over alcohol. Ze lustte nog
wel wat. Maar, volgens de jonge
man had ze genoeg gehad.
Wat gaat deze jongeman nu zeg
gen. Dan krijg je toch verschillen
de antwoorden:
Och, hij valt voor haar charmes,
en geeft haar nog iets.
Nee, het is een echte vent, en laat
zich niet verleiden.
Uiteindelijk bleek toch dat hij aan
deze jongedame geen druppel
meer schonk.
Nu kun je deze situatie natuurlijk
niet vergelijken met Trefpunt. Niet,
dat daar geen bloedmooie jonge
mannen en charmante meiden
komen. Maar zo'n voorbeeld uit
een studentencafé is toch iets
anders, dan uit het dorpshuis.
Het zou te ver voeren om alle
voorstellingen te bespreken, van
daar dat ik het hierbij laat.
We hadden het traject met goed
gevolg afgelegd.
Een saaie avond? Nee, wel een
serieuze avond met meer een lach
dan een traan.
Alcohol kan gezellig zijn. laten we
het gezellig houden!
Of we doen gewoon wat water bij
de wijn.

Aanhet eind vandeavond entvin-
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Hendrik Ridder (0 Thesinge 04-02-1 91 8, 'Û' Westerbork 28-10-1944) was een verzetsheld in
de Tweede Wereldoorlog. Mede dankzij hem hebben naar schatling 20.000 mensen een
onderduikadres gevonden in de provincie Groningen.
Hendrik Ridder, schuilnaam "Hendrik de Vries", bijnaam "De Zegepraal" werd In 1944
gevangen genomen door de Duitsers. Ondanks gruwelijke martelingen bleef Hendrik zwij
gen, hij wilde niemand verraden.

I UITNODIGING
,

I

gen alle deelnemers een certifi
caat.
Ondertekend door de docent en
namens de Vereniging Groninger
Dorpen (voorzitter Jan Wigboldus)
wilden we huiswaarts gaan.
Echter, één van de aanwezigen
hield een bord omhoog met de
tekst: 'Daar moet op gedronken
worden'.
En dat hebben we maar gedaan!

Ontvangst in het Trefpunt. Kerkstraat 5 te Thesinge.
U wordt hier ontvangen met gratis koffielthee en koek.
Mensen begeven zich naar het te onthullen monument.
Rede van burgemeester Rika Pot.
Onthulling van het monument
Koor Lovende Stemmen zingt lied 'Blijf mij Nabij'
Kunstenaar Herbert Koekkoek geeft toelichting
Gedicht van P. van Loo (vriend van Hendrik Ridder)
voorgedragen door Renger de Vries
Koor Lovende Stemmen zingt lied 'Heer geef Vrede'

Wij willen dit niet vergeten.
Op 4 mei 2008 zullen wij ter ere van hem een gedenkteken onthullen.

Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn.

Programma:
10.30 - 11.00

11.00 - 11.05
11.05 . 11.15
11.15 · 11.20
11.20 - 11.25
11 .25 - 11.30
11.30 . 11.35

11.35 · 11.40

Jakobvan derWoude.

P.S.
U weet het nog: Op 1 april
verloor Alva zijn bril in Den
Briel. Hij had beter z'n hoor
apparaat in Thesinge kunnen
verliezen. Want dan hadden
we die op 1 april kunnen ge
bruiken, het geluid was wat
aan de zachte kant. Dat had
overigens als voordeel dat
iedere aanwezige muissti l
was, en dat had ook wat.

Activiteiten in
het Trefpunt

Na de onthulling ishet Trefpuntvoor u geopend. L.i kunt hier eventueel voor eigen rekening een lunch
gebruiken of een kopje koffielthee drinken.

Wij zien u graag op zondag 4 mei.
De werkgroep 'gedenkteken Hendrik Ridder'
Namens Dorpsbelangen

Zaterdag 17 mei
Kaarten en Sjoelen : 's middags.
Aansluitend om 16.00 uur de eer
ste wekelijkse dorpsborrel.

Elkezaterdag (behalve de eerste
zaterdag van de maand)
Dorpsborrel vanaf 16.00 tot 18.30
uur.

Renger de Vries. Jacob van Zanten, Wil/em Oomkes.
Daphne Wiegertjes. A/efta van der Neut

'------- 1

www.ehsgarmerwclde.nl
• zaterdag 7 juni
Kindermodeshow/klnderbeurs;
vanaf 15.30 uur.

Onze eigen basisschool in Garmerwolde is misschien klein, maar op de digitale snelweg niet voor
een kleintje vervaard.

Juni
Volg de Nederlandse wedstrijden
van het EK voetbal:

• Maandag 8 juni;
Nederland - Italië

• Vrijdag 13 juni;
Nederland - Frankrijk

• Dinsdag 13 juni;
Nederland - Roemenie

En eventuele verder wedstrijden.

Oe activiteitencommissie
f

Onze website bestond al, maar
wordt nu up-tc-date gehouden
door onze nieuwe webmaster Ste
ven la Bastide. Leuk en leerzaam
om eens te bekijken !
De bovenbouw heeft inmiddels
een digitaal schoolbord waar veel
gebruik van wordt gemaakt. Een
klein voorbeeld van de veelzijdig
heid: Je kunt er grafieken op af
beelden waar je dan ter plekke in
kunt werken. Beeldscherm en
schoolbord in éen. Ook de mid
denbouw krijgt er een.
Inalle klassen zijn nieuwe compu
ters aanwezig, waarop individueel
gewerkt kan worden met gebruik

van verschillende leermethodes.
Er zijn programma's voor taal, re·
kenen, aardrijkskunde en reme
dial teaching. Er is een program
ma 'Educat', een soort bibliotheek
met een zoekfunctie waarin ook
iedere leerling een eigen logboek
heeft waarin hij of zij bijhoudt wat
er gelezen is en hoe het gelezen
boek beoordeeld wordt. Power
point presentaties bij spreekbeur
ten behoren ook tot de mogelijk
heden.
Ook wordt veel gebruik gemaakt
van de mogelijkheden diehetworld
wide web te bieden heeft en dat
zijn er nogal wat. Kennisnet wordt

veel gebruikt een veelzijdige site
met allerlei informatie op vele ge
bieden, nuttig voor leerlingen
(denk aan projecten en werkstuk
ken) en leerkrachten. Teleblik.nl
en beeldbank.nl zijn sites waar
van je gebruik kunt maken als je
lessen wilt ondersteunen met
beeldmateriaal en geluid.

De computer is niet weg te den
ken uit ons hedendaags bestaan.
Bovenstaande is een (onvolledig)
verslag van het gebruik ervan op
onze school, waaraan je kunt zien
hoe leerzaam en ook leuk het kan
zijn!

t
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• Marieke de Groot uit Garmerwolde onlangs is gepromoveerd tot
doctor in de Medische Wetenschappen?

In memoriam Frits Oudman

Kaarten à € 7,50 kunt u reserve
ren via wbensan@hetnet.nl of 050
- 542 07 29.

natie van eigen muziek, traditio
nele stukken en Groningstalige
teksten, "Omdat we allerlei instru
menten combineren krijg je een
geluid dat je niet goed in een hokje
kunt plaatsen," zegt Ridderbos.
'We spelen muziek die we zelf
leuk vinden en tijdens repetities
denken we erg veel na over hoe
we iets willen spelen. We vinden
hetook heel belangrijkdatdetekst
goed bij de muziek past."

Voorproelje
De groep heeft meerdere cd's op
zijn naam staan. De laatste, 'Oli
podrigo' uit 2006, kreeg zowel re
gionaal als landelijk lovende kri
tieken. In hetnajaar hoopt Törf te
beginnen met deopname van een
nieuwe cd. Zoals gebruikelijk ge
beurt dat in hun vaste studio in
Bremen. Het publiek in Garmer
wolde krijgt vast een voorproefje:
ongeveer de helft van het pro
gramma bestaat uit nieuwe num
mers, waaronder veel zelf qe
schreven teksten en muziek.

Niet in een hokje
Törf, opgericht in 1976, brengt
muziekmet een geheel eigen stijl:
een mix van luisterliedjes en tradi·
tionele instrumentals, soms sub
tiele nummers maar ook stevige
'hardfolk'. Boegbeeld van degroep
is zanger enverteller HenkSchol
te, ook bekend als presentator
van het Radio Noordprogramma
'Twij deuntjes veur ain cent'. Hij
wordt begeleid door vijf muzikan
ten die diverse instrumenten be
spelen: viool, accordeon, doedel
zakken, fluiten, mandoline, gitaar,
trommels en bas. De meeste tek
sten zijn van Groninger dichters,
maar steeds meer maakt TM
gebruik van eigen materiaal. Dat
maakt Törf ook uniek: de combl-

Een jaar geleden klonk de vrolijke muziek van de Groninger
folkband Törf al eens in de middeleeuwse kerk van Garmerwolde.
Het optreden sloeg zo aan, dat de groep zondagmiddag 18mei om
15.00 uur opnieuw in deze sfeervolle locatie te horen is.

Beter geluid
"We vonden het een leuk optre
den", zegt Törflid Geert Ridder·
bos (accordeon en davui) over
het vorige concert in Garmerwol·
de. 'Maar de indeling van de kerk
maakte het spelen wat moeilijk,
Daarom nemen we deze keer wat
extra boxen mee, Niet om meer
lawaai te maken, maar om het
geluid wat beter te verdelen."

Törf terug in Garmerwolde

Susan deSmidt

hand-en spandiensten verrichtte hij
ernog, Aagije vroeg hemwel eens
of de koffie daar misschien lekker
der was? Nu hij er niet meer is,
verneemt Edward hoeveel werk hij
nog verzette, ondanks zijn afne
mende gezondheid,
Het 75 jarig bestaan van de zaak in
2006 heeft hij nog volop meege
vierd en mee helpen organiseren,
Hij was een secuur man. vooral de
laatste jaren toen zijn gezondheid
én zijn geheugen afnamen,
schreef hij alles op. Hij leerde nog
goed met de computer omgaan
en na het besluit om samen met
Aagtje naar Ten Boer te verhui
zen, regelde hij allerhande zaken
met de aannemer, het meetlint in
en de aantekeningen bij de hand,
Bescheiden was hij en ook so
ciaal; hij kon goed met allerhande
mensen omgaan en had voor ie
dereen wel een vriendelijk woord.
Dat bleek bij zijn begrafenis, de
kerk puilde uit.
Ook uithet dorp kwamen veel kaart
jes en reacties, een schoenendoos
vol. Dat betekent veel voor zijn
vrouw, die nu helaas alleen naar
ten Boer gaat verhuizen. Gelukkig
is er veel hulp en heeft Roelof be
loofd elke week nog een keer bij
haar te komen eten.

Wist-u-dat...
• Afgelopen vrijdagavond (11-04-'08) was het programma "Mijn tent
is top" van RTL4 in Thesinge?

• Ze vertrokken vanaf de Grote Markt en landden hier in Thesinge.
achteraan de Lageweg?

Hij nam het bedrijf over van zijn
vader: Oudman Mechanisatie, dat
nu door zoon Edward bestierd
wordt. Zoon Roelof (Westerem
den) werkt ook mee in het bedrijf,
zijn tweelingbroer Ger woont in
Ten Boer. Eén dochter kregen ze,
Petra, die helemaal aan de ande
re kant van Nederland (Zeeland)
woont.
Begin jaren '80 kreeg Edward de
leiding van het bedrijf, maar Frits
heeft het bedrijf nooit helemaal
kunnen en hoeven loslaten. Hij
woonde er ja schuin tegenover en
hoefde de straat maar over te ste
ken: hetgeen je hem dan ook veel
vuldig zag doen. Allerlei klusjes en

Op 13 maart jongstleden is toch nog onverwacht overleden Frits
Oudman van de SchuIlerlaan. Geboren en getogen in Thesinge,
evenals zijn vrouw Aagtje Holtman, is hij hier altijd blijven wonen.

• De titel van haar proefschrift luidt "Bereaved by suicide". In 2006
ontving Marieke (samen met Jos de Keijser) al de Yvonne van de Ven
Prijs voor haar inspanningen ten bate van suïcidepreventie in Neder
land en het in 2005 verschenen boek "Verlies door suïcide. Werkboek
voor nabestaanden".

• De traditioneel in het tweede weekend van mei te houden jaarlijkse
foto-expeditie in de historische kerk van Garmerwolde door de Foto
GroepGarmerwolde dit jaar in verband met Pinksteren en moederdag
verplaatst is naar 12. 13 en 14 september?

• Het op 13 en 14 september ook Nationale Monumentendag is?
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Schoolholm 3
97 11JD Gro ningen
www.nell ia n.nl

Eetcafé-taria
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ALln de bovenrijgerweg is ook me wolatelier herber t koekkoek gevestigd"
www.herbertk oekkoek.n l

Bovenrijgerweg 19
9797 TD Thesinge
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"t r ·
.=:- 't. .J...,Vi?t ne

Hoofdweg 70 •~p 9 617 AJ Herkstede ë

, • Tel. OSO - 4040 791 •
". "-. Fax 050 - 4040659 •,. L

.:ge5?e.c. il\. [i5ee.r~ in «tle ~[C1efnmwerkm

,. ----..--- -- --.--.--.- _ · ·..· · ··..·..··..··..··1
Nellian Dijkema
Uitvaartverzorgi ng

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

Bovag·lid . 00. SUZUKI dealer

Schoenmakerij- ,
sléûtelsÈ!rvice

. (0. . l' I

MidCl'eljans
Kaj uit 322A
Lewenborg
Gro ninge n

Tel.: 050-5410286

Voormotor, bromfiets
of fietsnaar

M O T O R H AN D E L

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar

Prim a serv ice en reparatie

Oude Rijksweg 11 - 9798 PA GARMERWOLDE
T. (050) 541 65 Ol - F. (050) 541 92 68 - www.hovengo.com- info@hovengo.com

"LS"'~' "TTQY,rl'S
.~ Bouwend Nederfa nd Register

bocfd eanne....~ r .... ....., .•, ... .. _ .. . ....._ ..... . _

AI sinas 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N••'r....tl...ff

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 1535

zoals:Slaatonderhoud,
MaaikONen, Klepelmaaien,
Graat pak persen, Grondtranspart,
Mestverspreiden en
Sleufkouler bemesten.

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuu r

OudeRijksweg 6
Garmerwolde 050 - 5416244

Gedi plomeerd
schoenhersteller

Het is tijd voor een
bank die al haar
klanten serieus neemt.

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nieuwste ge nerat ies glazen _ su perlicht en ult radu n

Böekholt - Hensbroek
Het;s tijd voor de RGbobonk.

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestell en
Winkelcen trum Lewenborq

Kaju it 28 t - 9733 CV Groningen
Telefoon/ Fax (050) 5490549
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Heeh u ze ook gezien? (Foto:Gerard Kingma)

Plannen ruimtelijke ontwikkeling
Gannerwolde bijna klaar
Binnenkort presentatie bij de provincie
Garmerwolde concentreert zich voorlopig op twee plekken in het
dorp, waar verbeteringen noodzakelijk en haalbaar zijn. Daarbij
gaat het om woningbouwactiviteiten bij de W.F. Hildebrandstraat
en het voetbalveld, en om het opknappen van het kassenterrein
van Ritsema in combinatie met het landelijk inpassen van de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat bleek tijdens het tweede over
leg van de POP-werkgroep in Garmerwolde. Garmerwolde is door
de provincie aangewezen als dorp dat zelf - als proef ·de ruimte
lijke mogelijkheden en wensen in kaart mag brengen.

Planstudie wegverbinding
Groningen-Delfzijl N360 N46
De eerste informatieavond werd gehouden op dinsdag 1 april
2008, en namens Dorpsbelangen Thesinge waren Marga Boswijk
en Daphne Wiegertjeserbij. Vanaf nu komen er meerdere informa
tieavonden, waar wij als Dorpsbelangen aanwezig zullen zijn. De
tweede keer is in juni van dit jaar.

TIjdens de eerste informatiebijeenkomst zijn we geinformeerd over de
studie naar de wegverbinding Groningen-Delfzijl. Ook werden we
geïnformeerd over de voornemens. het te volgen proces en de status
van de studie. Verder was er gelegenheid om vragen te stellen en
knelpunten aan te geven. Van alle dorpen om ons heen waren
afgevaardigden aanwezig met allemaal zo hun eigen belangen.

Aanleiding van de studie zijn o.a :
• De toenemende doorstromingsproblematiek op het traject Gronin
gen !Ten Boer.
• De weg is niet ingericht als gebiedsontsluitende weg A
• De bus staat in de file
• Er is veel langzaam (Iandbouw)verkeer tussen Groningen en Ten
Post
• Verkeersonveiligheid
• Fietspad naar Ten Boer is te smal. oncomfortabel en niet veilig.

De provincie wil het volgende bereiken:
• Oplossingen zoeken voor het openbaar vervoer.
• Onderzoek naar een Fietsroute Plus tussen Ten Boer en Groningen.
• Mogelijkheden onderzoeken voor een kortsluiting tussen N360 (de
weg tussen Groningen en Delfzijl) en de N46 (de Eemshavenweg).

Uitgangspunten voor de provincie zijn:
• De hoofdroute voor economisch verkeer is de A7 - N33 en de N46
(Eemshavenweg)
• Er komt geen compleet nieuwe weg (bijv. langs de ZZ Eemskanaal)
• Ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit zijn belangrijk
• Op de fietsroute Plus is geen ruimte voor landbouwverkeer.

De provincie gaat de komende periode onderzoeken of een kortsluiting
tussen de weg Groningen - Delfzijl (N360) en de Eemshavenweg (N46)
de weg tussen Ten Boer en Groningen zal ontlasten. In juni is de uitslag
van dit onderzoek bekend. Mochten ze overgaan tot het realiseren van
deze kortsluiting dan wordt er een aantal opties onderzocht.
Op de volgende avond in juni is Dorpsbelangen zeker weer van de
partij.

Marga Boswijken Daphne Wiegertjes
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De provincie Groningen werkt aan
een nieuw Provinciaal Omgevings
Plan (POP) enwil graagweten hoe
de dorpen zelf staan ten aanzien
van hun ruimtelijke ontwikkeling.
Garmerwolde. Onderdendam en
Nieuw Beerta kunnen als experi
mentzelf plannen maken over hun
eigen ruimtelijke inrichting en ont
wikkeling. De speciaal daarvoor
opgerichte werkgroep bestaat uit
Lieske Mandema, Piet van Zanten.
Johan Havenga. Janette Jansen,
Herman Huiskes, Hillie Ramaker,
Rogier Verhagen en Thee Spijker.
Voorzitter isDirkHeslinga.Degroep
wordt gesteund door de Vereni·
ging Groninger Dorpen, een pla
noloog en een stedenbouwkundi
ge. De provincie kijkt mee middels
het provinciaal Bouwheerschap.

Bedrijvigheid
De afgelopen periode gingen heel
wat ideeën over tafel, variërend
van extra woningbouw, gefaseerd
over een groot aantal jaren. zowel
in hetdorp (W.F. Hildebrandstraat)
als aan de Grasdijkweg. eventueel
gecombineerd met het toestaan
van (kleinschalige) bedrijvigheid,
bijvoorbeeld op de kassenlokatie
van Ritsema. Bureau Vijn, dat de
planoloog en stedenbouwkundige
levert, heeft de eerste ideeën uit
gewerkt en op papier ingepast.

Applaus
Tijdens de presentatie door Dirk
Heslinga van de plannen in de
Voorjaarsvergadering van de Ver
eniging Dorpsbelangen Garmer
wolde hadden bewoners maar
weinig op- of aanmerkingen. Er
kwamen geen andere plannen
meer naar voren of aardachtspin
ten die niet al door de POP-werk
groep waren besproken. Vragen
als 'is het wel zo. watjullie zeggen'
en 'Kan dat allemaal wel?' werden
afgewisseld met een opmerking
als 'Waarom moet er eigenlijk wat

aangepast worden en waarom
moeten wij kansen benutten?' Her
manHuiskes. lid van dePOP-werk·
groep. haastte zich om die laatste
opmerking direct te pareren. "Ik
woon hier, ik wil het bestevoor het
dorp en als ik een kans zie om de
situatie te verbeteren, dan doe ik
dat: Het kwam hemop applaus te
staan.
POP-werkgroepvoorzitter Dirk He
slinga: "Wij hebbendewijsheid niet
inpacht enwe hechten ersterk aan
omde plannen -voorwedie aande
provincie presenteren- voor te leg
gen aan het dorp. Dat hebben we
nu gedaan en de reacties waren 
niet alleen tijdens de presentatie
maar ook na afloop van de verga
dering- heel positief:

Afspraken
Dat betekent overigens niet dat
Garmerwolde nu keiharde plan-
nen heeft. die ook worden uitge
voerd. Huiskes: "We kunnen wel
ideeën hebben en op papier zien
die er heel mooi uit. Inspirerend
ook! Ik heb zinom nudirect al aan
de slag tegaan. Maar op die plek-
ken wonen ook mensen, die soms
een totaal andere visie hebben op
onze ideeën. En we kunnen wel
een paar woningen in de huursec-
tor erbij willen hebben in ons dorp.
maar de gemeenteTen Boer heeft
daarzelf ookbeleid op. Het huidige ..
gemeentelijk beleid. de provinciale
regelgeving en onze plannen lo-
pen zeker niet één op één. Daar
moet nog heel veel overlegd wor
den.
Maar één ding tegelijk. We presen
teren deze ideeën binnenkort aan •
de provincie. En dan moeten we
maar eens kijken wat voor afspra-
ken we niet alleen met de provin-
cie. maar ook met de gemeente,
en zéker met onze dorpsgenoten
kunnen maken:

Rogier Verhagen



In juni 2008 verschijnt bij Uitgeverij De Zwaluw in Den Haag het
laatste deel in de serie meertalige bundels berijmde liedvertalin
gen van de hand van Rudy Bremer, ditmaal getiteld 'Van Liefde
Blind: liederen uit het Frans, Latijn en Galicisch·Portugees'.

Van Liefde Blind

~
gezond af sl anken

l i

CURSUSPLAATS: (u kunt elke week beginnen)

Elke week € 6,- AKTIE: t/m mei slechts €5 ,
inschrijfgeld

BERNADETTE HELPT U GRAAG NAAR EEN GEZOND
GEWICHT EN DUS EEN GEZOND, SLANK ÉN FIT 20081

GEZOND AFSLANKEN

www.dream-line.nl
GEZOND EN LEKKER ETEN MET HET HELE GEZIN

GEEN SUPPLEMENTEN BASIS IS DE SCHIJF VAN VIJF
MET WEEKLIJSTEN, RECEPTEN EN VOEDINGSADVIEZEN

DE ZOMER KOMT ER

AAN. EN WE WILLEN
SLANK EN FIT OP VA·
KANTIE. BEGIN DAN
VANDAAG BI.I

TEN BOER: "Het Buurhoes", Gaykingastraat 17
Elke woensdagavond van 18.45 - 19.45 uur.
Uw cursusleidster: Bernadette van Kesteren,
tel. 050-5420828
bemvkesteren@holmail.com
OOK IN EELDE: INFO: 06-42407533

OP DE FOTO ZIET U BERNADETTE VAN
KESTEREN , AL 15 JAAR GEWICHTSCON
SULENTE EN VOEDINGSOESKUNDIGE.

ten uit het Engels) bestellen tegen
dezelfde sterk gereduceerde prijs,
en tevens van de bij het boek Met
zoet verlangen behorende cd met
gelijke titel. die live opnamen van
professionele vertolkingen door
befaamde musici van een twaalf
tal liederen uit het boek behelst.
met voordracht van enkele verta
lingen door Rudy Bremer,

Levering per post volgt (zo spoe
dig mogelijk na 21 juni 2008) na
ontvangst van het verschuldigde
bedrag op bankrekening:
3063.66.339 t.n.v. Stichting Corn
pagnia te Thesinge.

Van Liefde Blind is een gezamen
lijke uitgave van Stichting Com
pagnia en Stichting OSA, tot stand
gekomen met financiëlesteun van
verscheidene andere instellingen.
waaronder het PrinsBernhard Cul
tuurfonds Groningen, Het boek
wordt gepresenteerd op de 23ste
OSA·Muziekdag te Thesinge op
zaterdag 21 juni 2008. Het wordt
bij die gelegenheid voor het eerst
in het openbaar geleverd, en is
daarna verkrijgbaar via de erken·
de boekhandel , bij de uitgever en
op de concerten van Stichting
OSA, alsmede via bovenstaand
e-rnailadres en telefoonnummer.

Evenals het vorige boek . 'Tot
tranen toe bewogen: liederen en
gedichten uit het Engels (1 400·
heden)'. Den Haag. juni 2007 .
omvat deze nieuwe uitgave (ISBN
978·90·77794·08·1). naast 75 tek·
sten uit het Frans. 31 uit het Latijn
en (als toegift) 14 'Cantigas de
Santa Maria' uit het Galicisch·Por·
tuqees, een gedegen musicologi·
sche inleiding en uitgebreide re·
gisters van de hand van Dr. L.M,
van Noppen.

In de handel zal dit beek van 208
pagina's vermoedelijk ongeveer
€ 30,- gaan kosten. Bij voorin
schrijving kost het slechts € 10.'
(exclusief 3,- eventuele verzend
kosten) . Bestelling tegen deze
voorinschrijvingsprijs is mogelijk
door een e-mau te sturen naar
info@compagnia.nl, met vermel
ding van uw naam,postadres, "Van
Liefde Blind" en het door u ge
wenste aantal exemplaren. Tele
fonisch bestellen is ook mogelijk:
050 302 3735.

Desgewenst kunt u tezelfdertijd
ook nog exemplaren van de an
dere titels inde serie (Het Raadsel
van Karnak: 14 sprookjes; Met
zoet verlangen: 120 liedteksten
uit het Italiaans; en Tot tranen toe
bewogen: 94 liederen en gedich·

,



Foto van de maand
Het zaailammetje Jutkrijgt een goede start bij Astrid en Lisanne de Leeuw. Het is lente! (Foto:Myla Uitham)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050-3023483
Eind-redactie:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050·5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050·3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe. Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050·541 1019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.15p.j.
Bij automatischeincasso € 11.15p.j.
Postabonnees:
basistarief+ portokosten
Prijsper krant€ 1.50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bijDorpsweg 26 ofG.N. schut
terlaan 16; uiterli jkdinsdag 15
april vóór 18.00 uur,

AGENDA
zaterdag 26 april
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Oud
ook papier.
Woensdag 30 april
• Koninginnedag Garmerwolde;
10.15 uur: vertrek hoek L. v.d.
Veenstraat / Dorpsweg; 10.30 uur:
hijsen van de vlag en het spelen
vanhet Wilhelmus voor het Dorps
huis, waarna binnen de koffie en
ranja klaar staat.
• Koninginnedag Thesinge; 9.00
uur start bij de school van deop
tocht en aansluitend het spelen
van het Wilhelmus op het sprot
veld; 10.00 uur spelletjes op het
sportveld voor de kinderen; 13.30
uur kindervrijmarkt en een zes
kamp; 17.00 uur prijsuitreiking in
café Molenzicht.
Zaterdag 3 mei
Jopje Thesinge; I.v.m. de vakan
tie is t Jopje NIET open.
zaterdag 10 mei
Nationale Molendag
Zondag 11 mei
Moederdag
Zondag 18 mei
Kerk Garmerwolde ; 15.00 uur:
Törf. De kerk is open om 14.30
uur. Koffie en thee in dekerk ver
krijgbaar. Kaarten à € 7,50 kunt
u reserveren via wbensan@hetnet.
nl of 050 - 542 07 29.
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Dinsdag 20 mei
18.45 uur: Start fietsclub NBvP
afd. Garmerwolde, vanafde Agris
hop in Garmerwolde
Woensdag 21 mei tim
zaterdag 31 mei
GEO; jubileum-festiviteiten.
Zondag 25 mei
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert. "Varia Klassiek: voor
elckwat wils" (aria's, sonates, kle
zmer) door Tanja Schürmann (so
praan), Maria Lilly Kleinmeijer
Kakujay (viool), Emina Islamovic
(dwarsfluit) en Daan Hennekens
(piano). Entree € 3,50 (CJP/65t
€ 2,50), kinderen tot 12 jaar gra
tis.
Woensdag 28 mei
Jeu de boules, voor leden van de
NBvP
Dinsdag 27 mei tim
maandag 2 juni
Viering 60-jarig bestaan v.v. GEO
Maandag 2 Um donderdag 5 juni
Avondwandelvierdaagse Ten
Boer
zaterdag 7 juni
t Jopje Thesinge: 16.00 - 19.00
uur: 't Jopje open.
Dinsdag 10 juni
Dagtocht 50t , georganiseerd door
deANBO afd. gemeenteTen Boer.

Protestantse gemeente
Garmenvolderrhesinge
Donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag
9.30 uur in Ten Post
Voorganger nog onbekend
Zondag 4 mei
Morgengebed
9.30 uur in Thesinge
Liturgiecommissie
Zondag 11 mei
Pinksteren
9.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen
Zondag 18 mei
10.00 uur in Thesinge (Trefpunt)
Jeugddienst m.m.v. Leonie Beks
Thema : De Schepping
Zondag 25 mei
09.30 uur in Thesinge
Mw. Meihuizen uit Kantens

"De Soos"
De klaverjasavond in april heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Henk Vliem 5093
2. Jo Reinders 5035
3. Delta van der Molen 4941
4. Wilma Tammeling 4915
De volgende keer is op dinsdag
13 mei, aanvang 20.00 uur

• Te koop
Een stoffen fauteuil; kleur: bor-
deaux rood. Tel. 050-5416551.
• Te koop
2 zits-bankje, lederlook, kleur
ivoor, niet gebruikt. € 45. Tel.
050-5416062.
• Te koop
1 jongensfiets, spiternet voor leef-
tijd 3Um5 jaar, 2 jaar oud, € 45.
Tel. 050-5416062.
• Gratis af te halen:
7 ramen ca. 160 x 103 cm met
enkelglas; 8 ramen ca. 83 x 103
met figuurglas. Luddestraat3 The
singe. Tel. 050-3023352.
• Gevraagd:
Kinderkleding voor de kindermo
deshowJkledingbeurs op 7 juni in
Thesinge. Graag schoon/heel en
van deze tijd, in alle kindermaten.
Inleveren bij Ineke Wessels Mo
lenweg 15 Thesinge.

ZOA Vluchtelingen
Alle gevers bedankt en collectan
ten bedankt voor uw inzet. De op
brengst dit jaar is € 265,. in Thes
inge.

Namens de ZDA, hartelijk dank.


